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“BRAZILA ESPERANTISTO”• •
Quando, em Setembro do anno findo, inicia

mos a publicação do Erarita Esperantisto, espe
ravamos que, attendendo ao nosso appello, os 
esperantigas brasileiros não nos recusassem o au
xilio indispensável das assignaturas e da collabora- 
ção, concurso valiosissimo que nos permittiria 
a levar cabo a trabalhosa tarefa.

O resultado obtido, porém,—é forçoso con- 
fessal-o—não alcançou a nossa espectativa. O pe
queno numero de assignantes que tivemos não nos 
possibilitou publicar os doze numeros de nossa re
vista, cujo apparecimento, em taes condições, não 
se fez com a devida pontualidade. Accresce que a 
a edição do Brasila Esperantisto é dispendiosis- 
sima,pelo que semo auxilio de alguns samideanoj 
dedicados não nos seria possível publicar os últi
mos numeros de cada serie.

A esses esforçados auxiliares, como Murillo 
Furtado, Manuel L. Cuiabano, J. Keating e ou
tros, aqui deixamos consignada nossa gratidão.

Com o presente numero termina o 20 anno de 
nossa revista. Apezar de não termos conseguido o 
successo a que aspiravamos, é forçoso continuar.

O progresso incessante do esperantismo entre 
nós e no estrangeiro anima-nos a proseguir ; a boa 
vontade de muitos amigos nos dá novo vigor para 
recomeçar a trabalhosa empi eza. Oxalá não nos 
falte mais uma vez o auxilio de todos õs que em 
nosstuteLriuik 
dioso idéal por que combatemos.

J. B. M. S.
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LA PLEJ FELIĈA EL LA TRI

Saŭdadon mi sentas je lTilioj de mia ĝardeno.»
«Mi estis monahino, diris alia.
Sur mia tombo, kie restas la karno en kiu mi 

loĝis, pluvas la psalmoj de 1’ monahinoj kaj la floroj 
de T personoj kiuj vizitas la monahinejon.

Mi sentas saudadonje 1’ anĝelo korenua, je la 
malĝoja horo de T vespero kiam ludas kaj ŝirmas 
sin la dolĉaj hirundoj.»

Kaj la tria diris : «Mi estis paŝtistino. Kuŝas 
nun mia korpo en la humila tombejo de 1’ vilaĝo. 
Gardas ĝin mia fianĉo, kaj kiam floroj ne estas en 
la branĉoj li senfoliigas la koron kaj verŝas sur 
mian tombon la florfolietojn de T ploro. Mi sentas 
saŭdadon je mia fianĉo.»

La pala stelo kiu forkuris aŭdinte la interpa
roladon de T senmakulaj animoj, demandis alian 
stelon aperintan eula mallumoj :

— Kiu estis la plej feliĉa el la tri, radia fra
tino ?

— La fianĉino, ĉar ŝi estis amata, respondis la 
aperinta stelo...

El Coelho Netto trad.
José Antonio Marques.

* • * • H l

LINGVA KOMITATO
Laŭ la deziro de nia 2a Kongreso, okazinta en 

S.° Paulo, ni jam havas kvar riprezentantojn en 
Lingva Komitato. Ili estas S-oj D-r° Everardo Ba
ckheuser, Alberto Couto Fernandes, João Keating 
kaj Murillo Furtado. Vere la brazila esperantis
taro de longe jam rajtis per sia laborado partopreni 
en la decidoj de 1' Komitato kiu direktas la pro
greson kaj evolucion de nia lingvo.

GRAVAJ TRIUMFOJ
* Al la gesamideanoj de 

Alagoas Esperanta Klubo.

En la Lakta Vojo, inter la balbutaj steloj, je 
1’horo kiam la astroj vekiĝas, renkontis sin, okaze, 
tri animoj tre puraj de virgulinoj.

Ili salutis sin kaj interparolis :
«Mi estis princino, diris unu. Sur la tombo, 

kie oni lasis mian korpon, estas arĝenta ciprestaro 
F * A i • * Í * * * , %

kaj marmora Ĉefanĝelo severe gardas miajn res- 
A’ K < * \ i . • .* . ĵ J*".  . f 3 i > * * • - •tajojn.
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Esperanto en la kongresoj
La 4a Latinamerika Medicina Kongreso kiu 

kunvenis en tiu ĉi ĉefurbo la pasintan Aŭguston 
aprobis la jenan deklaron :

«Konsiderante la ĉiam kreskantan progresa
don kaj la nediskuteblan praktikan utilecon, nuna 
kaj estonta, de la lingvo esperanto,

La IVa Latinamerika Medicina Kongreso el
montras sian simpation je la lingvo Esperanto kaj 
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konsilas ĝian uzadon en libroj, raportoj kaj aliaj 
verkajoj rilataj al internaciaj aferoj.»

Poste kunvenis ankaŭ tie ĉi la ia Brazila Geo
grafia Kongreso kiu, laŭ propono de sia ia Sekre
tario D-r° José Boiteux kaj aliaj aprobis kun aplaŭ
dado deklaron ankoraŭ pli favoran al esperanto 
kies uzado fariĝas necesega al tiaj kongresoj.

Goje ni sciigas nian legantaron pri tinj gravaj 
triumfoj.

TUTMONDA FESTO ESPERANTISTA
N asi kĝ tago de D-ro Zamenhof

Kiel oni scias, nia Majstro festos sian 5oan 
naskiĝtagon la i5an Dezembro proksina.

Sr-o R. Beck, Sekretario de T Esp. Federacio 
de Centrokcidenta Franclando proponas per cir
kulero al la luta esperantistaro dece soleni tiun 
tagon per festoj kaj per sendo d-e esprimoj de fide
leco al la jubileanto.

Estas ja certe, ke tiu ĉi alvoko trovos elion ĉe 
la esperantistoj, kiuj cetere jam intencis festi la 
kvindekan jaron de nia kara Dr-o Zamenhof. Ni ne 
preterlasos tiun okazon provi al li denove nian 
koran simpation kaj montri al ĉiuj la unuecan sen
ton, kiu kunigas la tutan esperantan familion en 
ĉiuj mondpartoj.

TERURIGA DRAMO
Laŭ Arthur Azevedo.

Kia dramaĉo! Iam, intrigisto, 
Kiam revenis Graf’ el Palestino, 
Al li rakontis tuj, pri la Grafino 
Ke amindumis ŝin ia servisto.

Furiozigis tial, do, la Grafo: 
«Venigu lin» ekdiris. «Malfidelo !» 
Servist’ aperis. «Nun, al la duelo! 
Tie Vamanto falis pro ekpafo...

La intrigisto ĝojis, sed la manoj 
De la venĝema patro de l’ mortinto 
Tuj lin ponardas! Kuras policanoj

Vigle arestas patron. Nova sceno: 
Mortas la Grafi, edrino freneziĝas !... 
Tio sufiĉas. Falu la kurteno.

Trad. J. B. eMello Souza.

KRONIKO
Rio de Janeiro.—Brasila Klubo Espet'anto. 

— La 9-an de 1’ pasinta monato efektiviĝis ĝene
rala kunsido de tiu malnova grupo por la elekto 
de nova estraro, kiu estas la jena: Prezidanto, D-ro 
Alberto Couto Fernandes; Vicprezidanto, S-ro 
Lauriano das Trinas (reelektitaj) ; ia Sekretario, 
Hernani Mendes ; 2a Sekretario, Querino de Oli
veira; Kasistino, Fraŭlino Julia Fernandes. Kon
silantaro : D-ro Everardo Backheuser, Honorio 
Leal, Mello Souza, J. Santos Filho, Arlindo de

Souza. Ed. Tribouillet, D-ro Magnus Sondhall, 
Alberto Emilio do Amaral, Alberto Lobo e 
Affonso Meilo.

Oni elektis ankaŭ delegitojn apud Brazila 
Ligo S-rojn. Leonel Gonzaga kaj Alekso Fanzeres.

— Profesoro Alvaro Gomes vigle laboradas, por 
diskonigi esperanton en 'Deodoro kaj T^ealengo 
(ĉirkaŭaĵoj de T ĉefurbo). Li jam sukcesis fondi la 
Grupon «Verda Stelo de Rio» kaj komenci regu
lan propagandon per paroladoj kaj esperantistaj 
festetoj.

Ni estas certaj ke la klopodoj de tiu fervora 
samideano tre helpos la esperantan movadon en 
tiu ĉi ĉefurbo.

— La ĉi tieaj esperantistoj decidis revivigi la 
ideon fari ĉiumonate gajan vespermanĝon, laŭ la 
ekzemplo de niaj parizaj gesamideanoj. Tiaj ves
permanĝoj, kiuj ĉiam similas malgrandaj festetoj, 
tre taŭgas ne nur por la progagando, sed ankaŭ 
por la praktiko de interparolado, kiu mankas an
koraŭ al kelkaj etniaj novaj amikoj. La unua ves
permanĝo okazis la 26-an de Aŭgusto kaj ĝi estis 
speciale dediĉita al D-ro Backheuser, post la paro
lado kiun li faris en tiu tago.

-Dum tiuj vespermanĝoj regas severa regularo. 
Tiel, se iu el la ĉeestantoj, parolas portugale, ne
pre devas pagi monpuno da 100 rejsoj po vorto.

La dua vespermanĝo okazis la 17-an de Se
ptembro.

— Forveturis al la ŝtato Espirito Santo nia 
malnova kaj bona amiko D-ro Reinaldo Geyer, 
kiu en sia doktora tezo ofte citis informojn kaj 
opiniojn el la esperanta revuo »Voĉo de Kuracis
toj».

— Ofte la gazetoj tie ĉi publikigas artikolojn 
favorajn al esperanto.

D-ro Affonso Celso, fama brazila verkisto, 
akademiano kaj profesoro ĉe la Leĝoscienca Fakul
tato, en kronikoj aperintaj en la grava gazeto «Jor
nal do Brasil» skribis la jenon: «Vere, mirinda es
tas la progresado atingita de 1’ idiomo elpensita de 
D-ro Zamenhof, idiomo kiu posedas en Brazilujo 
multnombrajn kaj klerajn adeptojn. Estas nece
sege ke oni traduku esperanten la Sanktajn Verka- 
ĵojn». \ .

La opinio de D-ro Affonso Celso iĝas por ni 
gravega, ĉar li estas tre konata en mia lando ne 
nur kiel verkisto, sed ankan kiel unu el la plej 
grandaj batalantoj por la Katolika Eklezio.

— La jurnalo «Gazeta de Noticias» publiki
gis tre detalajn informojn statistikajn pri la nuna 
stato de mia movado. Brazila Klubo dissendis al 
preskaŭ ĉiuj Ĵurnaloj brazilaj la ekzempleron kie 
troviĝis tiuj informoj, petinte represon.

•—Oni rimarkas ke en niaj ĉefoj doganoj kaj 
telegrafaj oficejoj ekzistas, apud la aliaj, afiŝoj es
perante skribitaj.

— La kurso kiun D-ro C. Fernandes malfer
mis ĉe la municipala Lernejo José de Alencar,.laŭ 
ni informis en nia lasta n0 daŭrigas kun bonaj re
zultatoj. S-ino Alina Brito, Direktorino de 1’ Ler-
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Guaratinguetá — La

Maceió — En tiu ĉi 
urbo kie ni posedas multajn fervorajn kunbata
lantojn, fondiĝis la Esperanta Klubo Alagoas, kies 
estraro estasla jena: Prezidanto, inĝeniero Arruda 
Beltrão; Vic-prezidanto, kolonelo João Tavares da 
Costa; Unua sekretario, inĝeniero José Antonio

nejo nun ellernas ankaŭ esperanton por ke ŝi 
mem povu poste direkti la kurson.

— La 26-an de 1’ pasinta monato D-ro E. Ba
ckheuser faris, ĉela luksega salono de «Jorn^l do 
Commercio», belan paroladon por monhelpi Bra
zilan Lingo’n. Tiu parolado kiu estis tre interese 
beligita per lumbildoj, tre plaĉis al ĉiuj aŭskul
tiloj.

— La oficiala organo de 1’ Spirita Brazila 
Unuiĝo daŭrigas publikigi bonajn artikolojn pri 
esperanto.

Ŝtato de S. Paŭlo
lernantinoj de 1’ Normala Lernejo, direktitaj de 
1’ klera muzikprofesoro D-ro Ferreira Penna, jam 
kantas tre bele la himnojn Espero (de Zamenhof;, 
Antaŭen (de Scafer) kaj «Ni laboru», poezio de 
Sr-o Mello Souza kaj muziko de Sr-o Quirino de 
Oliveira.

Tiuj esperantistaj himnoj estas, do, ofte kan
titaj en tiu lernejo, precipe okaze iaj festoj. Tiel la 
lernantinoj donas imitindan ekzemplon al siaj ko
leginoj de aliaj lernejoj.

S. José dos Campos — La revuo «Iris» daŭri
gas la publikigadon de artikoloj tre favoraj al la 
esperanta entrepreno. Tion ankaŭ faras la Ĵurnaloj 
«II Mensaggero» de Amparo kaj «A Comarca» de 
Mogy ŝMirim, dank1 al S-ro J. P. Ziegler, kiu ne 
laciĝas en la laboro por esperanto.

Ŝtato de Alagoas

lantojn, fondiĝis la Esperanta Klubo Alagoas, kies 
estraro estasla jena: Prezidanto, inĝeniero Arruda 
Beltrão; Vic-prezidanto, kolonelo João Tavares da 
Costa; Unua sekretario, inĝeniero José Antonio 
Marques; Dua sekretario, S-ro Paulino Santiago; 
kasisto, S-ro Vicente Ferreira Porciuncula.

La fondan kunsidon ĉeestis multaj gesinjoroj 
al kiuj tre plaĉis la paroladoj pri esperanto faritaj 
de S-roj D-ro Arruda Beltrão, Paulino Santiago 
kaj José Antonio Marques. •

Por la verko de 1’ regularo oni elektis komi
sion konsistantan el S-roj Barbosa Junior, J. José 
Passos, Manuel Dias Gonzaga e Paulino Santiago.

Ni antaŭvidigas al tiu nova Klubo la plej no
tindan sukceson.

De nun jam malfermiĝis tri esperantaj kursoj 
direktitaj de S-roj Beltrão, José Marques kaj San
tiago.

Ŝtato Rio Grande do Sui — Livramento — 
Bonajn informojn pri esperanto diskonigas en tiu 
malproksima, sed progresema urbo, la jurnalo 
«Gazeta Santannense».

En Porto Alegre, la ŝtata ĉefurbo, nia mal
nova kaj lerta samideano Murillo Furtado senĉese 
laboras. S-ro Murillo Furtado, al kies klereco kaj 
sindonemeco multon jam ŝuldas esperanto en Bra- 
zilujo, nun klopodas por la disvastigo de Univer
sala Esperanto Asocio en tiu suda ŝtato, laŭ ni ra
portas aliloke.

Ŝtato de Minas Geraes. Palma—La i8an 

de Julio fondiĝis en tiu urbo la Grupo Esperan
tista «Antaŭen». La fonda kunveno estis tre bela 
festo, okazinta en salono de T grava «Club Re
creativo 14 de Março» kun la ĉeesto de multaj 
fraŭlinoj, gesinjoroj kaj knaboj el la plej distin
gindaj tieaj familioj. Bona muzikistaro aŭdiĝis 
dum la festo.

La nuna estraro de l1 Grupo estas la jena: 
Prezidanto, Kapitano Antonio Agricola dos Pas
sos ; Sekretario Sr-o Durval Nolasco kaj kasisto, 
Sr-o ArthurBarbosa de Castro.

La grupo oficiale adoptis la ĉarman himnon 
«Antaŭen» de Scafer. Ni scias aukaŭ ke la ĵurnalo 
«A Matta» publikigis artikolojn de Sr-o Meilo 
Souza pri Esperanto.

Ni kore gratulas Sr-on A. Agricola kaj liajn 
helpantojn pro la sukceso de 1’ propagando de nia 
ideo en Palma.

SENVIVA FLORO
Jen sekiĝis en albumo
Tre malgranda, bela flor*
Jam foriris la parfumo
Kaj paliĝis la kolori

Sed ankoraŭ ĝiaj ĉarmoj
Ion diras nun al mi
Kiam fluas miaj larmoj 
Pro estinta ilup?.

Tiam venas multaj ĝemoj
El malĝoja mia kor
Rememoroj kaj poemoj
Ciuj plenaj da dolori

Revo mia de V pasinto,
✓A

Carma revo je ple^ur’...
Restas nun al mi, revinto, 
La senviva floro nur...

A UGUSTO RIBEIRO.
(Blindulo)

0 ESPERANTO NO ESTRANGEIRO
O director da Exposição Imperial e In-

l

Com uma concurrencia de 1.200

A administração do «Lon-
* 

todos os esperantistas que por escripto o solicitarem.
Já conta esse paiz i3 sociedades de pro

Inglaterra. — O director da Exposição Imperial e In
ternacional de Londres, resolveu considerar o dia 17 de Julho 
como dia do Esperanto. — Com uma concurrencia de 1.200 
fessôas, realizou-se em Leeds o 2° Congresso Esperantista 
nglez. Obteve também grande successo o 40 Congresso 

Escossez effectuado em Perth. — A administração do «Lon
dona Gazeto» resolveu enviar gratuitamente esse jornal a 
todos os esperantistas que por escripto o solicitarem.

Dinamarca.—Já conta esse paiz i3 sociedades de pro- 
No dia 11 de Julho reuniu-se em Aarhus o i°

— As duas importantes sociedades «Esperanto»
- - - • « « •

rupos, 17 dos 
l Cruz Verme-

paganda. — ______ _ ______________
Congresso Esperantista Dinamarquez.

Russia.. —As duas importantes sociedades «Esperanto» 
e «Espero» fundiram-se e organisaram a « Ruslanda Ligo 
Esperantista», á qual já se filiaram muitos 
auaes fundados durante o corrente anno. — 
lna Russa em circular de Fevereiro ultimo recommendou o 
Esperanto á suas filiaes e ordenou que lhe fornecessem uma 
lista de todas as pessoas que quizessem estudar esse idioma 
internacional.—Abriu-se um curso no Instituto do Principe 
d’Oldenbourg.

Abriu-se um curso no Instituto do Principe
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Polonia.—Em Varsovia, por occasião do i° Congresso 
Esperantista Polaco, que coincide com a Exposição Agri- 
cola-Industrial, será organisada uma exposição de objectos 
esperantistas, a qual durará- tres mezes. — Na Universidade 
para Todos em Plock, os cursos de Esperanto são mais con
corridos que os da lingua ingleza, que aliás é muito ensinada 
na Polonia. Na escola do Sr. Rontaler, de Varsovia, o Espe
ranto é obrigatorio para as 6a e 7a classes, bem como na 
secção agronômica.—Nodia 19 de Maio realizou-se nessa 
cidade um esplendido concerto em que tomou parte um 
coro esperantista de 80 vozes, dirigido pelo Sr. T. Ziem- 
binski.—Alguns polacos residentes nos Estados Unidos fun
daram um grupo para propaganda do idioma do Dr. Za
menhof.

França.—As festas da Federação Parisiense realizadas 
de 17 a 18 de Abril, tiveram um exito extraordinário. Cons
taram de representação theatral, assemblea geral, distri
buição solemne de premios, excursão a cidade sillonnista 
de Grenelle e banquete.—Deixou de ser publicada a excel
lente revista illustrada «Tra la Mondo».—Na Grande Expo
sição Internacional da FTança Oriental, para Commercio, 
Industria e Bellas Artes ha uma secção de objectos esperan
tistas organizada pelo grupo de Maney.—A firma «Lit sans 
pareil», 27-29, Boulevard Voltaire, Paris expoz á venda uma 
mobilia para quarto, commoda e barata, a que elle deno- 
minou « Esperanta Cambro ».— Os Sr. Bourlet, vice-pre
sidente da «Konstanta Komitato de la Kongresoj» e o Barão 
de Menil voltaram encantados da excursão feita á cidade 
do5° Congresso Internacional.—Sob o nome de «Deposito 
Esperantista do Havre» fundou-se nessa cidade uma casa 
de commercio que se occupará da importação e venda de 
productos coloniaes.—Um marinheiro hollandez, ferido em 
Caen, foi conduzido ao hospital. Ahi, os médicos e enfer
meiros ignoravam a lingua delle e o marinheiro não sabia a 
franceza. Felizmente um enfermeiro depois de alguns mo
mentos fallou-lhe em Esperanto, o ferido sorriu e respondeu 
no mesmo idioma. Graças a esse idioma auxiliar poderam 
os médicos facilmente communicar-se com o ferido, que, 
por elles foi em pouco tempo curado.

Bélgica.—Já existem nesse paiz 43 sociedades espe
rantistas.—Com grande successo realizou-se o i° Congresso 
Belga Esperantista. — «A Belga Ligo» enviou ao Ministro 
das Sciencias e Artes um relatorio detalhado sobre o estado 
actual do movimento esperantista, acompanhado de do
cumentos convincentes.—Na Exposição Universal de Bru- 
xellas a realizar-se em 1910, haverá uma secção especial re
servada ao Esperanto, como representante da lingua inter
nacional.

Hollanda. — Appareceu um novo jornal denominado 
«Esperanto Bulletin».—Em virtude de uma circular expedida 
pelo director dos tratnways dĉ Hava, communicando a aber
tura de cursos de Esperanto pelo grupo local, muitos con- 
duetores nelles se inscreveram. — O Esperanto faz grandes 
progressos entre os catholicos hollandezes.

Allemanha. —Durante os quatro primeiros mezes do 
corrente anno fundaram-se 63 sociedades esperantistas em 
todo o imperio allemão. O maire de Dresde introduziu o 
Esperanto nas escolas dessa cidade. A importante fabrica 
de apparelhos photographicos de Huttig, A. G., (Schan- 
dauerstr. 76 Dresde) publicou e distribuiu luxuosas bro
churas de propaganda, impressas em Esperanto. — La Ger
mana Esp. Gazeto tem publicado bons artigos sobre o 
Brazil, graças ao nosso bom amigo Fr. Rokmann.

Hungria,.—A commissão organizadora do Congresso 
Medico Internacional a reunir-se em Budapesth já recebeu 
10 relatórios redigidos em Esperanto. Durante o Congresso 
serão permittidas discussões nesse idioma.— Foi eleito pre
sidente da «Hungara Esperanta-Asocio» o Sr. Szentmaríay, 
Juiz do Supremo Tribunal.

Suissa. — Já conta esse paiz 37 sociedades de propa
ganda além da «Universala Esperanto-Asocio», destinada a 
facilitar as relações de todas as especies entre os diversos 
paizes e crear um laço forte de solidariedade entre seus 
membros, cujo numero já é superior a 4.000.—Falleceu Er
nest Navide, grande philosopho e Presidente Honorario da 
«Svisa Esperanta Societo.»—Na Associação Commercial de 

Morges ha um curso de Esperanto frequentado por 40 
alumnos.—Por occasião das grandes festas realizadas em 
homenagem ao 400o anniversario do nascimento de Calvino 
e 35o° jubileu da Universidade, foram por esta distribuídos 
innumeros exemplares de uma brochura illustrada, deno
minada « Ĉe 1’koro de Eŭropo», de E. Privat, acompa
nhados de chaves de Cefeĉ.

Portugal. — Fundou-se em Gaya um grupo Esperan
tista e abriram-se dous cursos na cidade do Porto. — O 
grupo de Lisboa teve a honra de hospedar o illustre espe
rantista americano Sr. C. H. Matchel, que em 1901 fundou 
o i° Grupo Esperantista na America do Norte.—Ao 3° Con
gresso Nacional das Uniões Christãs da Mocidade de Por
tugal foi apresentado uma proposta tendente a considerar ó 
Esperanto como lingua olncial nos futuros congressos in
ternacionaes.—A revista illustrada « Illustração Popular », 
publicou um artigo sobre o Esperanto do Sr. Proença e o 
retrato do Dr. Zamenhof.—O Sr. G. Pereira faz na gazeta 
anarchista « A Vida» um curso em 12 lições.

Hespanha.—Sua Magestade Affonso XIII aceitou o ti
tulo de Presidente Honorario do 5o Congresso Interna
cional; os ministros da instrucção publica, do interior e dos 
negocios exteriores, príncipes da familia real, todas as au
toridades de Barcelona e todos os directores de jornaes, fa
zem parte da commissão protectora do Congresso. Uma 
commissão especial, cujo presidente é o chefe da guarda 
civica, prepara uma recepção triumphal ao Dr. Zamenhof. 
Excellente appello em favor do Congresso foi lançado em 
toda a Hespanha pelos jornaes «El Castellano» e «El Diario 
de Burgos». O artigo «O Espe.anto e os jogos Horaes» foi re
produzido por 58 jornaes em 3q provincias.—Appareceu em 
Bilbáo uma nova revista, denominada «Nova Sento». —A 
commissão organisadora da exposição regional de Valenca, 
aberta em i° de Maio ultimo, mandou imprimir em Espe
ranto, um lindo prospecto illustrado. —A revista «Fides», 
que se publica em Villassar de Mar, publica sempre artigos 
em Esperanto.

Italia.—O Congresso dos Cégos realizado em Nápoles, 
aceitou por acclamação uma proposta do delegado do go
verno belga, tendente a introduzir o Esperanto nos estabe
lecimentos de ensino para cégos. O proponente foi recebido 
pelo Papa, que lhe exprimiu a sua satisfação por esta de
cisão do congresso.

Turquia.—Abriram-se dous cursos na Escola Superior 
do Commercio.—Fundou-se em Constantinopla a « So
cieto Esperantista de Kolektistoj », destinada a propagar o 
Esperanto na Turquia e a desenvolver o gosto pelas col- 
lecções de sellos, cartões postaes etc.

Rumania. — Realizar-se-ha de 28 a 29 de Agosto um 
Congresso Nacional ao qual concorrerão naturalmente búl
garos e servios. — A administração da policia de Galatz, 
mostra-se muito favoravel ao Esperanto e o presidente do 
grupo dessa cidade, abriu um curso para os policiaes. — 
Funcciona um curso na Escola Naval de Çonstança.

Servia.—Eis um paiz, onde o Esperanto começa a pro
pagar-se comum enthusiasmo extraordinário. A 14 de Abril 
houve em Belgrado uma grande sessão publica, a que as
sistiu um numeroso aŭditorio. O Sr. Budgevac fez uma im
portante conferencia sobre o Esperanto em lingua Servia. 
Paliaram depois em Esperanto dous búlgaros, sendo seus 
discursos traduzidos. Houve exposição e representação da 
comedia « Uma hora de Esperanto ». Preparam-se gram- 
maticas e deccionarios para os servios.

Grecia.—Abriu-se um curso official na Escola do Com
mercio de Patras.—O importante jornal «Acropolis» tem es- 
cripto excellentes artigos de propaganda.

Principado de Monaco. — No dia 12 de Abril um ban
quete de propaganda reuniu 40 esperantistas de sete paizes. 
Os jornaes locaes referiram detalhadamente esse aconte
cimento, que muita influencia terá sobre a propaganda nesse 
paiz, onde já existem duas sociedades fundadas em 1903.

Tunísia.—Teve lugar na Sala Romana, em Tunis, a 28 
de Fevereiro, uma conferencia do Sr. Jacques Scemamo,— 
Excellente impressão produziu nessa cidade a visita dos 
Srs. Elle, esperantistas allemães.

Argélia. — Realizou-se em Argel^ durante o mez de
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Abril, o 8° Congresso Internacional de Hydeologia, Clima
tologia e Physioterapia. Conforme annunciámos, o Espe
ranto foi uzado officialmente nessa reunião.

Canadá. — Novos grupos em Toronto e Brandon. — 
Proximo de Calvary fundou-se uma colonia de esperantistas, 
denominada Colonia Cooperativa Agrícola.

Estados Unidos. — Fundou-se em Chicago a « Espe
ranto Export Association », destinada a exportação de pro
ductos americanos. Essa sociedade edita um jornal mensal 
illustrado e redigido em inglez e Esperanto.—O «American 
Journal of Clinicai Medicine», que é lido por 5o.ooo mé
dicos, que faliam o inglez, iniciou uma série de lições de 
Esperanto, para facilitar as communicações cornos médicos 
que faliam outros idiomas.—O Sr. Julian Park, de Williams- 
towk, publica um jornal em Esperanto e inglez denominado 
«Philatelic Esperanto», cujo fim é servir aos interesses dos 
colleccionadores de selíos, cartões postaes, etc.—O Sr.Chris- 
ten iniciou tenaz propaganda junto a importantes casas ana
logas ao Louvre de Paris. Bom successo !

México.—Funccionam nesse paiz oi.o sociedades e” 
cinco consulados esperantistas. — O Sr. Morales e Gomes 
iniciou na Escola Primaria Superior da Capital, uma série 
de conferencias para os professores.

Colombia.—Em Março ultimo fundou-se na cidade de 
S. Jotéde Cucuta, o primeiro grupo esperantista.

Venezuela.—Fundou-se em Bolivar a « Sociedade Es
perantista de Ciudad Bolivar». Já existe um grupo em Alta
grada de Dutino.

Australia. — Fundou-se um 2° grupo em Hornsby. — 
Suspendeu sua publicação o jornal « The Australian Espe- 
rantist ».—O Dr. Mc. Burney fez uma conferencia em Towns- 
vi/le e deu uma licção aos alumnos do Instituto de Cégos 
de Brisbone.

Nova Zelandia. — A secretaria do Turismo e Saude, 
cujos empregados são obrigados a estudar o Esperanto, 
editou um guia illustrado desse paiz, em inglez e Esperanto. 
—Em Wellington abriu-se um segundo curso.—Fizeram-se 
conferencias em Dunedin e Wanganni, em cuja escola 
technica foi iniciado um curso. — Funccionam cursos tam
bém em Auckland.

A. C. F.

UNIVERSAL ESPERANTO-ASOCIO
Associação Esperantista Universal
Quem de alguns annos a esta parte tem acom

panhado o movimento progressivo do esperanto 
acha naturalissimo o extraordinário successo al
cançado em pouco tempo pela grande associação 
cujo nome encima estas linhas.

Fundada em Maio de 1908, a U. E. A. conta 
já milhares de membros, cônsules e delegados 
disseminados pelo globo. Sua organização admi
rável e os valiosos serviços que se propunha a 
prestar a todo o esperantismo garantiram-lhe o 
extraordinário exito que não se fez esperar.

Presentemente constitue a U. E. A. uma 
forte garantia para a próxima victoria do espe
ranto, que muito já deve ao perseverante e intelli
gente esforço dos directores da pode iosa Asso
ciação.

Todos os esperantistas devem alistar-se nesse 
grande exercito, pois, quanto mais numerosos fo
rem seus membros tanto mais relevantes se tor
narão os serviços que a U. E. A. poderá prestar a 
cada um dellese a todo o esperantistaro em geral.

Entre nós, graças aos esforços dos Srs. Mu- 
rillo Furtado, J. Keating, Tobias Leite e outros 

tem a U. E. A. conseguido grande numero de 
adhesões.

O Sr. Murillo Furtado, que é subdelegito no 
Rio Grande do Sul, um dos mais esforçados espe
rantistas brasileiros, publicou no Correio do Povo 
de Porto Alegre, uma serie de vigorosos artigos 
demonstrando a grande utilidade da U. E. A.

Em Campinas é subdelegito o Dr. J. Keating 
e são cônsules os Srs. Tobias Leite (ĝeneralaj in
formoj), Ernesto Israel (komerco kaj industrio 1 e 
senhonta Idtt Nickelsen (konsulino por virinoj).

No Rio de Janeiro são subdelegitoj os Srs. 
Alekso Fanzeres (strato S. José 77) e Israel França 
(Quitanda 48-2°).

Em 5 de Julho ultimo o numero de esperan
tianoj (membros da U. E. A.) attingia já 4.078, o 
de delegados a 80 e subdelegados a 5go.

Cotisação para a U. E. A.: o fr. 90 (36 Sd.) 
annualmente.

O organi official da U. E. A. é o conhecido 
jornal quinzenal Esperanto, assignatura annual — 
4 fr.

Para todas as informações dirigir-se a um dos 
subdelegitoj acima indicados.

BIBLIOGRAFIO
Ni laboru, himno esperantista, poezio de 

S-ro Mello Souza kaj muziko de S-ro Quirino 
de Oliveira, dedicita al « Esperantistinaro » de 
Guaratinguetá.

Nia malnova samideano kaj lerta muzikisto 
Sr-o Quirino de Oliveirti verkis ĉarman muzikon 
por la himno «Ni laboru», de S-ro Mello Souza, jam 
aperinta en Brasila Esperantisto.

Ni scias ke tiu himno jam estas kantata de 
la lernantinoj dek Normala Lernejo de Guaratin
guetá.

Kiu volas posedi ekzempleron de tiu verkajo 
de niaj samlandanaj kunbatalantoj ĝin mendu al 
«Brazila Ligo Esperantista». Prezo: 1S000.

Ni ricevis kaj tre dankas:
De Filoj de Paluzie, calle Diputadon 337, 

Barcelono :
Sesdek Sakproblemoj. Tre interesa verko por 

ĉiuj kiuj amas la malfacilan sed belan azian ludon. 
En la plimulto de 1’ problemoj la mato okazas, 
nature, per la 2a aŭ 3a movoj; sed troviĝas ankaŭ 
tri notindaj problemoj per 4 movoj kaj dek fanta
ziaj pozicioj kies ekzameno kaŭzos grandan ple
zuron al ĉiuj lertaj ŝakludistoj. Krom tio la verko 
(la unua kiun ni vidas esperante redaktita pri ŝak
ludo) enhavas detalan vertareton pri ŝakterminaro. 
Mendi laŭ la supre montrita adreso.

De la Brilish Esperanto ^Association, 133-136, 
High Holborn, w. c.

oAventuroj de la Kalifo Harun Alraŝid, el 
la «Mil kaj unu noktoj», tradukita de Major-Ge- 
neral George Cox.

cDe la «Societat d’2Atracció de Forasters», 
Rambla del Centro 3o, Barcelono :

Barcelono Deskriptiva. Broŝuro dediĉita al
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Va Internacia Kongreso de Esperanto. Havebla 
senpage.

Gde Presa Esperantista Societo, 33 rue Lace- 
pede. Paris : Literatu a Almanako. Lingvo lnter
nacio 1909.

Dum Kongres, unuakta komedio originale 
verkita de D-ro F. Crozat.

La Puntistino, de Edmée Nodot, trad. Ce'cile 
Royer. Prezo............................................. fr. o,25

Esperanta Versfarado kaj Rimaro, verkita 
de J. Parisot kaj Th. Cart. Jam en la 2a eldono. 
Prezo........................................................... fr. 0,60

Rri la derivo, verkita de Georges Kolowrat. 
Bonega paralelo inter Ido kaj Esperanto.

Prezo................................................... fr. o,25
De Lnternacia Sciencia Revuo:
Decidoj kaj Deliroj voĉdonitaj de la Delegi

taro, lundon 3-an de Aŭgusto 1908-a dun la 19-a 
Kongreso Internacia de Geografio.

La Geometrio «Folietara» aŭ nova teorio geo
metria pri la movo de 1’ korpoj en spaco de René 
de Saussure, ia parto. Interesa broŝuro.

Prezo................................................. sm. o,25
De la Centra Angla Esperantejo, 17, St. Ste

phen^ Square.
Originale verkita angle de Coulson Kernahan. 
Eldonita esperante de J. C. O1 Connor.

La Vijo de la poeto, verkita de Carmen Sylvia 
(reĝino Elizabeth), trad. de Kasimir Eucharis.

De Esperanta Presejo, Strati- Asalto, 46, Bar
celono :

Unu fojon... Kolekto de anekdotoj kolektitaj 
de Mikaelo Cases. Prezo.............................. fr. 3o

‘De la Oficejo de la Photo-Rpvue, 118, rue 
d’Assas :

Vocabulaire Francais-Esperanto technologi- 
que des termes employés en Photographie, por Ch. 
Verax. Preço............................................... o fr. 76

De la Librairie F- Topie, ii, Ferdinandova, 
Praha :

Fundamento de Esperanto, eldono bohema, 
tradukita laŭ la permeso de la aŭtoro, de Eduardo 
Kŭhul. Prezo................................................... k. 1

A

De la Aldonejo cAtar, 12, Corraterie, Ĝenevo: 
Ĉe k Koro de Eŭropo. Mallonga resumo pr 

la internacia rolo de Ĝenevo en la historio de mo
derna tempo. Verkita de Edmond Privat.

Preso................................................. Sm. 0,20
De Esperantista Centra Oficejo: Kvara Uni

versala Kongreso de Esperanto. Prezo........ fr. 2
De Katolika Oficejo Esperantista : io, rue Bé- 

ranger. Paris.
Petite grammaire de la langue internationale 

auxiliaire Esperanto (2ooe mille). Ruĝa Libreto). 
Prezo........................................................... fr. 0,10

De Librejo Hachette & K°:
Lingvo Internacia Esperanto. Lernolibro por 

Turkoj. Prezo............................... ............. fr. 0,20
Mistero de Doloro, de Adriá Gual, trad. de 

F. P. y Vallès. Tiu dramo en tri aktoj estas ripre- 
sentota ĉe 5a Internacia Kongreso de Esperanto: 

tio sufiĉas por montri ĝian valoron. Prezo fr. 2,00
De American &sperantist Company :
Mia nuna sintenado pri aprendicito, kun rilato 

al la naskiĝo de la epoko kvara, aŭ fiziologia de la 
ĥirurgio. Verkita de Robert T. Morris, M. D., 
professor de Ĥirurgio kaj tradukita de W. B. 
Besener.-* - 1 • •

NOVAJ GAZETOJ
Ni ricevis la jenajin :
Kroata Esperantisto. Oficiala organo de la 

«Societo de Kroataj Esperantistoj». Jare. Sm i,25. 
Frg: Franje Josipa br. igZagreb Kroatujo.

Hungara Esperantisto. Oficiala monata or
gano de Hungara Esperantista Societo. Jare Sm 
1,70 Alpár. U. 8. Budapest. Hungarujo.

Nova Sento. Monata organo de la Vaska Es
perantistaro. Sm 0,90. Strato Jardines, 7. Bilbao. 
(Hispanujo).

Novegar Esperanta Gazeto. Monata or
gano de la Norvegaj Esperantistunuiĝoj. Jare. 
Sm 1,10. Sõndregate, 4, Cristiania. Norvegujo.

l

AGFNTOJ DEZIRATAJ
Agema viro en ĉiu urbo povas gajni liberalan 

profiton vendante bonajn komercaĵojn.
Por plena informo adresu al Esperanto Ex- 

port Association, 404, Security Bldg., Chicago,
U. S. A.

ALVOKO AL LA PROGRESEMULOJ
Ni konigas al vi la fondon de Associo, kies 

nomo estas «Esperantista Laboristaro», kaj kies 
celo estas propagandi Esperanton en la laboristaj 
medioj (socialitaj grupoj, sindicatoj, kooperativoj). 
Nia ambicio estas krei en ĉiu lando sekcion aŭ fi
lion de nia E. L. — Estas necesege grupigi ĉiujn 
fortojn por veki la indiferentulojn kaj triumfigi 
niajn sociajn ideojn uzante Esperanton, en niaj 
internaciaj rilatoj.

Ĉiuj interesatoj petu la regularon al la Espe
rantista Laboristaro. 23, rue Boyer, Paris Pran
cu jo.

INTERNACIA INSTITUTO ESPERANTO
Ĵus komencis sian ekzistadon, «Internacia Ins

tituto de Esperanto», aprobita de la IVa Kongreso 
kaj organizita de la agema propagandisto E. Privat. 
Tiu ĉi Instituto celas prepari bonajn instruantojn 
de Esperanto, por kio ĝi organizas kursojn, ekza
menojn kaj iernejojn (lastajn, precipe, tie, kie an
koraŭ ne ekzistas esperantaj societoj). Ekzistas tri 
divergradâj ekzamenoj: 1) Atesto pri studado, 2) 
Atesto pri kapableco kaj 3) Profesora diplomo. Por 
ricevi la 2-an kaj 3-an diplomojn oni devas esti ekza
menita parole kaj skribe kaj nur por la unua atesto 
sufiĉe estas respondi skribe. [Kondiĉoj per ĝi : 1)
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Unupaĝa letero pri donita temo el ĉiutaga vivo. 2) 
Unupaĝa rakonto pri esperantista temo, 3) res
pondo al esperantaj demandoj pri facilaj aferoj, 4) 
komentario pri donita teksto kaj 5) pago de 2 spes
miloj]. Por ricevi la detalan cirkuleron, aliĝilon k. 
c.uoni sin turnu al la sekretariejo; Svisujo, Ge- 
nève, Pont dArve, 29.

El « Paris-Esperanto » :
Nia vespermanĝo. — En nia vespermanĝo 

de la 12-a de junio, ni havis la grandan plezuron 
saluti nian brazilan samideanon, S-ron João Kea
ting, kiu restos en Parizo dum kelka tempo, kaj 
donis al ni plej kontentigajn novaĵojn pri nia mo
vado en sia bela lando. Cetere, niaj parizaj kun
grupanoj ne forgesis la afablecon de alia brazilano, 
S-ro E. Backheuser, kaj la grandan sukceson de 
lia parolado pri Brazilio.

BANKISTOJ! ATENTU I
Sub la nomo «Internacia Asocio de Bankis

toj Esperantaj» Jus estas fondita societo inter Ban
kistoj kaj Bankofiscistoj, kies celo estas plifaciligo 
de la bankaferaj rilatoj per uzado de Esperanto.

— Lajara kotizaĵo estas fiksita nur lje 1 spes
milo. — Por ricevi plenan informon, sin turni al 
S-ro D-ro H. Arnhold, Bankejo Arnhold gehz. 20 
Weisenhausstrasse, Dresde, Germanujo. 

o seu papel como lingua internacional destinada a 
facilitar a paz e o congraçamento dos povos.

A «Universala Studenta Unio» já conta grande 
numero de adhesões e tem cônsules em muitas ci
dades. No Rio de Janeiro exerce esse cargo o nosso 
jovem e dedicado samideano Sr. Oscar Costa (strato 
Haddock Lobo 14).

A’ U. E. U. desejamos o mais completo exito.

NI LABORU
Himno esperantista, poezio de Sro. Mello 

Souza kaj muziko de Sro Querino de Oliveira; de
diĉita al la Grupo «Esperantistaro » de Guara
tinguetá. .

Aĉetebla ĉe la Sekretario de Brazila Ligo Es
perantista, strato Quitanda 48—20 andar.
Prezo.............................................................. 1S000

OFICIALA GAZETO ESPERANTISTA
Organo de la la lingva komitato kaj de la kons

tanta komitato de la kongresoj
Jara abono........................................ 5 fr. A
Aperas ĉiumonate, krom en Septembro. Ciuj 

esperantistoj devas ĝin aboni.
Redakcio kaj administracio,51 rue deClichv, Paris.

ANEDOKTOJ
Certigo.—Jen estas surdmutulo kiu volas viziti vin.
— Kiel vi sciiĝis ke li estas surdmuta?
— Li mem diris tion al mi.

Rebato.—Kia novaĵo ? demandas komercisto studen
ton kiu legas ĵus aperintan ĵurnalon.

— Negrava, respondas la studento.
Nur tio, ke en Kroatujo oni pendigas sur la saman 

arbon azenon kaj komerciston. Kia barbareco !
— Kiel feliĉe, rediras la alia, ke ni du ne estas en Kro- 

tatujo ! Ni certe estus pendigitaj sur la saman arbon...

Logiko.— Saĝulo, ano de 1’insulo Kreta, diris ke ĉiuj 
kretanoj estas nepre mensoguloj. Sed ĉar li estas kretano, 
li ankaŭ mensogis dirinte tion ; sekve la kretanoj ne estas 
mensoguloj, tial la saĝulo ankaŭ ne estas; do li uiris la ve
ron: la kretanoj estas mensoguloj...

Neebla.— Ne timu; eniru; mi garantias ke mia hundo 
tute ne mordas.

— Neeble ! Kiamaniere, do, li manĝas ?

“UNIVERSALA STUDENTA UNIO”
Visando estreitar os laĉos de relações existentes 

> J

entre os estudantes do mundo inteiro, fundou-se 
recentemente a « Universala Studenta Unio », se
gundo communicação que recebemos de seu secre
tario Sr. Jules de Bulyovszky.

E’ com intenso prazer que vemos o appareci- 
mento e o progresso de associações como esta, em 
o nosso caro esperanto já desempenha cabalmente

KORESPONDADO
Deziras korespondi per ilustritaj poŝtkartoj:
Gelernantoj de S-ro Alberto Couto Fernan

des, Rozo 41, Rio de Janeiro. Brazilujo.
Fraŭlo C. F. Lehman,kun Strawbrigde & Clo- 

thier, Philadelphia, U. S. A.
Fino Laura E. Welker, 3io, Pacific Avenue.
Santa Cruz, California, U. S. A.
S-ro H. Wuttke, gimnaziano, Pionierstr. 21, 

Magdeburg, Germanujo.
S-ro B. Wottrich, instruisto, Friedenstr, 46, 

Eagdeburg, Germanujo.
Rud. Jos. Fimek, Tabor, 4i3, Bohemujo, 

Aŭstrio.
S-ino Julie Supichova, instruistino. Cerveny 

Kostelec, Bohemujo, Aŭstrio.
A. Grezillier, studento, Institution Turgot, 

Limoges, Haute Vienne, França.
Jaroslav Simon, studento, en Jevicko, Mo

ravia, Austria.
Victor Queisuer, Krai Vinohrady, apud Praha, . 

Machastrato 22—Bohemia, Austria.
Lampi Oskar, Parduhice, Smil. ul. 703, Bo

hemia, Austria.

KALENDARO ESPERANTISTA
S-ro J. L. Bruijn ĵus eldonis bonegan surmu

ran kalendaron esperantistan por la venonta jaro. 
Gi konsistas el bela ŝildo reprezentante esperan-
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tan simbolon kaj bloketo, kies paĝoj enhavas, krom 
la necesaj informoj, poezictojn kaj proza jojn de 
niaj plej bonaj verkistoj.

K
Ciu devas posedi tiun taŭgan kalendaron. 

Prezo: 60 sd. (i fr. rio). Mendi al S-ro. J. L. Bruijn, 
170 Keplerstraat, Haya, Nederlando.

Grupos Esperantistas

1906 — Marto — G. E. Suda Stelaro — 
Campinas.

Junio — Brazila Klubo «Esperanto» — Rua 
S. José n. 77 — Rio.

Septembro— Esp. Societo Sud-Rio-Granda
— R. Sete de Setembro, Porto Alegre.

Oktobro— G. E. de Niteroi —R. Marquez 
do Paraná, 69, Niteroi.

Decembro — Grupo Esperantista Laboristaro
— R. do Hospicio n. 145, i°— Rio.

1907—xMajo — Esperanta Petropolisa Grupo
— Petropolis.

Majo— G. E. Cachoeiro de Itapemirim—Es
pirito Santo.

Julio —Espero Katolika — Libero Badaró, 
40 — S. Paulo.

Aŭgusto — G. Matena Stelo — Avenida In
tendencia n. 193 —S. Paulo.

Augusto — Societo Sankta Katarina — Lages
— Santa Catharina.

Septembro — Esperanto-Klubo— Aracajŭ — 
Sergipe.

Septembro — Grupo Esperantista — Santos.
Septembro — G. Espero (virina) — R. Viri

diana, io A — S. Paulo.
Novembro — G. Juna Esperantisto — R. Ve*  

ridiana n. 10A — S. Paulo.
Novembro— G. E. de Pouso Alegre—Minas. 
1998— Marto—G. E. de Bom Jardim — 

E. do Rio.
Majo — G. E. de Villa Nova de Lima — Mi

nas.
Junio — Brazila Espero (virina grupo)—Cam

pinas.
Decembro — Esperantista Klubo de Uberaba

— Minas.
1909—Februaro—Amparo Esperanta Klubo

— Ŝtato de S. Paulo.
Marto — «Esperantistinaro» de Guaratinguetá

— Ŝtato de S. Paulo.
Aprilo — Grupo «Zamenhof» — Queluz— São 

Paulo.
Junio — Nova Sento — Cruzeiro— S. Paulo.
Junio — Alagoas Esperanto Klubo — Ma

ceió.
Julio — Grupo Esperantista «Antaŭen» —Pal

ma — Minas,Geraes.

JAPANA ESPERANTISTO
Internacia ilustrata esperanta revuo — Oficiala 

organo de Japana Esperanto Asociopri— Ekstre- 
Oriento—Artikolojn pri sciencoj, ma literaturoj, 
artoj, industrio. Multaj ilustraĵoj.

Jara abono: 2 yen.; 2 sm; 2 fr. io. — Adreso: 
Japana Esperantisto, Marunouchi, Tokio.

Helpabonantoj de «Brazila Esperantisto» :
E. Felix Tribouillet................................. io$ooo
Dr. Ioaquim F. Assumpção.................... 10S000

LINGVO INTERNACIA
MONATA CENTRO ORGANA DE LA ESPERANTISTOJ 

nur en Esperanto 48 p. (13X20)
Jara abono: 5 fr. (2 S].

Kun Literatura Almanako: 7,50 fr. (3 S). 
Administracio: Presa Esperantista Societo 

33, RUE LACÉPÉDE, PARIS

Grande variedade eni cartões postaes de fan
tasia e visitas do Rio.

L. KRAWCZUK & C.
Completo sortimento de artigos para fumantes de primeira 

qualidade. Sellos usados antigos e actuaes de 
todos os paizes para colleccionadores

137, AVENIDA CENTRAL (Palacete Guinle)
KIO DE JANEIRO

\__________ ______
■ ■ ■— ■ 

Italaj ĉiuspecaj produktaĵoj 
precipe por donacoj

en la okazo de Kristnasko 
kaj festoj

Petu 16-paĝan Prèzaron 
per duobla poŝtkarto al:

Firmo A. TELLINI
Mura d’ Azeglio, 600 

BOLOGNA (Italujo ,).

PORTUGALA REVUO
Okpaĝa, 0.27— 0,19

Jarabono: 800 reis — (portugala monsistemo) 
Eliras regule je la rino de ĉiu monato.

Oni abonas ĉe 1’ administrejo :
Ulia do Hospicio, 215. TO^TO (Portugalio)

ĈIUJ ESPERANTISTOJ devas aĉeti siam 
meblaron ĉe S-ro Tavares

Strato S. José. n. 77 — RIO DE JANEIRO

— Kompostejo de 1’ « Grupo Esperantista Laboristaro » —
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